Eindhoven, september 2018

Betreft: Dunlop loyalty-actie seizoen 2019
Geacht bestuur,
De dagen worden korter en de meeste toernooien en clubkampioenschappen zijn achter de rug. Wij hopen
dat u een goed seizoen heeft gehad. Dat de herfst nu in aantocht is, betekent voor ons bij Dunlop dat wij
ons weer volop bezig gaan houden met de voorbereidingen op het nieuwe tennisseizoen.

DUNLOP FORT MAX TP (KNLTB OFFICIAL) in vernieuwde tin:

Zoals u in de begeleidende brief van de heer Poel, directeur van de KNLTB, heeft kunnen lezen, worden
Dunlop tennisballen op grote schaal ingezet bij de activiteiten van de KNLTB.
De tevredenheid van de tennisbond over onze kwaliteitstennisballen is onverminderd groot.
Ook komend jaar mag de Dunlop Fort Max TP zich dan ook weer “de enige officiële tennisbal van de
KNLTB” noemen.
De Dunlop Fort Max TP ontleent haar status aan topkwaliteit. Rubber van hoge kwaliteit (Carbon Core
technologie) zorgt bij deze bal voor een constante stuit, veel comfort en een beter balgevoel. Door het
gepatenteerde slijtvaste vilt blijft de bal langdurig in topconditie en door het gebruik van een intensere kleur
op het vilt (premium geweven fluoro vilt) is de Dunlop Fort Max TP bal veel beter en sneller te zien.

DUNLOP LOYALTY-ACTIE:

Voor het seizoen 2019 biedt Dunlop, uw vereniging weer een groot aantal extra’s wanneer u meedoet aan
de loyalty-actie.
Het gebruik van Dunlop-ballen door uw club wordt immers zeer gewaardeerd! Wij willen u daarvoor graag
belonen. Wanneer u het komende seizoen kiest voor de officiële bal van de KNLTB, de Dunlop
Fort Max TP, heeft Dunlop een aantal aantrekkelijke voordelen voor uw club in petto!

DE VOORDELEN VOOR UW CLUB:

20% extra gratis ballen:
Indien uw vereniging uiterlijk 31 december 2018 via bijgevoegd bestelformulier minimaal 48 dozijn (inclusief
de extra gratis ballen) Dunlop Fort Max TP ballen (via uw sportwinkelier) bestelt, ontvangt u 20% extra
ballen gratis.
De extra gratis ballen worden DIRECT meegeleverd!
Snelle beslissers-pakketten:
Bestelt u uiterlijk 25 oktober a.s., dan ontvangt uw club:
GRATIS een aantrekkelijk toernooipakket t.w.v. € 360,- bestaande uit:
- 3 x Dunlop 6-racket Thermobag
- 8 x Dunlop Promo shirt
- 8 x Dunlop cap

Onder de snelle beslissers die uiterlijk 25 oktober a.s. hebben besteld, verloot
Dunlop bovendien 2 prachtige extra prijzen:

• 1 club clinic van Jacco Eltingh t.w.v. € 2500,-*
• 5 x een weekend lang rijden in een Kia*
Wees er dus snel bij en laat dit voordeel niet aan uw neus voorbij gaan!
*De winnaars worden na 1 november 2018 bekend gemaakt.

Bestelt u uiterlijk 26 november a.s., dan krijgt uw club:
GRATIS een aantrekkelijk toernooipakket t.w.v. € 180,- bestaande uit:
- 4 x Dunlop Backpack
- 8 x Dunlop cap

Speciale prijs voor één of meerdere winddoeken:
Wanneer u uiterlijk 31 december 2018 minimaal 48 dozijn (inclusief de extra gratis ballen) Dunlop Fort Max
TP ballen bestelt, dan kunt u een Dunlop winddoek (in de kleur groen), met of zonder uw clubnaam en/of
naam van de sportzaak, bestellen voor een zeer aantrekkelijke prijs!
Met naamopdruk bedraagt de normale prijs € 145,- maar in deze actie kan uw club een Dunlop winddoek
(12 x 2 meter, voorzien van musketonhaken) aanschaffen voor slechts € 99,- (maximaal 20 letters, in
standaardletter, met letterhoogte 30 cm (extra letters of afwijkende lettergrootte mogelijk tegen meerprijs).
Deze aanbieding en acties gelden uitsluitend voor de Dunlop Fort Max TP ballen!
Wij gaan ervan uit dat de uitstekende kwaliteit van onze tennisballen, ondersteund door de vele extra’s, u
over de streep zal trekken, zodat uw vereniging voor het seizoen 2019 ook (weer) kiest voor de optimale
speeleigenschappen van Dunlop Fort Max TP tennisballen.
Ga dus snel naar uw (vaste) sportspeciaalzaak, vul het aanvraagformulier in en
mail (nl_loyalty@dunlopsports.com) of stuur het (Esp 131, 5633 AA Eindhoven) nog vóór 25 oktober a.s.
terug naar Dunlop International Europe LTD om optimaal van alle voordelen te profiteren!
Hebt u nog vragen over deze actie, neemt u dan gerust contact op met onze customer service op
telefoonnummer 040 - 264 69 69 of mail naar nl_loyalty@dunlopsports.com.
Rest ons niets anders, dan u alvast een plezierig en succesvol tennisseizoen 2019 toe te wensen!
Met sportieve groet,
DUNLOP INTERNATIONAL EUROPE LTD

Elmar Gerth
Marketing Manager

REGLEMENT DUNLOP LOYALTY-ACTIE SEIZOEN 2019

Ga naar uw Dunlop dealer en bestel uiterlijk 31 december 2018 minimaal 48 dozijn (inclusief de extra
gratis ballen) Dunlop Fort Max TP tennisballen voor € 27,95 per dozijn (exclusief BTW).
De netto prijs (na verrekening met gratis ballen) voor uw club is dan € 23,29 per dozijn ex BTW
Vervolgens plaatst u beiden uw handtekening op het bijgesloten bestelformulier, waarna u of uw
sportwinkelier het witte bestelformulier aan Dunlop per mail of post dient te retourneren.
Uw bestelformulier dient uiterlijk 31 december 2018 bij Dunlop binnen te zijn.

1. U ontvangt 20% extra gratis ballen binnen uw bestelling.
De bestelde ballen en de gratis ballen ontvangt u in één zending, het totaal van de ballen dat u bij
uw sportwinkelier voor de start van het seizoen ophaalt is dus inclusief de gratis ballen (conform de
staffel in het bestelformulier).

2. In verband met onze standaard verpakkingen dienen bestellingen in veelvouden van 12 dozijn besteld
te worden, dus bijvoorbeeld 48 dozijn, 60 dozijn, 72 dozijn, etc. (conform de staffel in het
bestelformulier).

3. U downloadt op onze website https://dunloptennis.nl/loyaltyactie/index.html de Dunlop advertentie in
A4 of A5 en plaatst deze in uw clubblad/ledenboekje of op uw club website, in het voorjaar van 2019.
Stuur Dunlop een bewijsexemplaar toe per post (Esp 131-33, 5633 AA te Eindhoven) of stuur een link
per email naar nl_loyalty@dunlopsports.com.

4. Na ontvangst (uiterlijk 31 mei 2019) van het plaatsingsbewijs van onze advertentie, worden de gratis
‘snelle beslissers’ pakketten bij de door u aangegeven winkelier afgeleverd.
De aflevering van de gratis pakketten vindt plaats vanaf 1 juni 2019.

